
-(p^aí^PaíO^e^fc^iZ^:;^^

a^ieí^íÊ

*^^sííai^í^íOJi0í^;eíeíeíí0í^^í^=^^^



"""^m^imíf^^

/v/^^i^^.^rwv»^







M o K* U M E N T o
D O

AGRADECIMENTO,
TRIBUTO DA VENERAc,AM,

OBELISCO FUNERAL DO OBSEaUIO,

RELAÇAM FIEL
DAS REAES EXÉQUIAS,

que á defunta Mageftade

DO fidelíssimo E AUGUSTISSIMO REY O SENHOR

D. J O A Õ V.^ DEDICOU
O DOUTOR MATHIAS

ANTÓNIO SALGADO
Vigário CoHado da Matriz de N. Senhora do PH'

lar da Villa de S. Joaô delRey

OFFERECIDA
AO MUITO ALTO, E PODEROSO REY

D. JOSEPH L
NOSSO SENHOR.

LISBOA:
Na Officina de FRANCISCO DA SILVA,

AnnodeMDCCLI.
Com todas as Ucefjças riecejfanas.





SENHOR.

ERBO taõ dila-

tadas as maÕs dos

Rejs , naõ he muito que
§ii eu



€u nefta dijlancia chegue a
beijar a Real mao de /^offa

Magejfade. Com ejia pre-

cifa demonJiraçaÕ do ref-

peiío , e da lealdade perten-

do , como fiel vajfallo , ma-

nifefiar o gofio exceffivo ,

que me toca pela exaltação

de F. Magejiade ao Throno.

Naõ repare F, Magefiade
que , entre tantos excejfos

da alegria, offereça a Fojfa

Magefiade efie tributo fu-
neral, quepagou o meu agra-

decimento ao Fideliffimo Se-

nhor ReyT). JoaÕoF, Pay
Au-



Augujlo de V, Magejlade,

NaÕ he íjio , Senhor , cori'

fundir os cjfrejies com as

palmas , os vivas com os

gemidos , as acclamaçoes com
as exéquias ; antes he con-

tribuir para agloria daac-
clamaçaô de V. Magejlade,

Pois q major annuncio das

felicidades , que no Reynado
de V> Magefiadeprofetiza o

augmento do /eu Real No-
me, em tudoprimeiro, do que

vermos que tem hum Pay
immortal ! Todas as prof-

peridades , quegozou ò Egy-
pto



ptò nogoverno do feu Vice^

Rey "Jofeph , tiveraÕ afua
afcendencia nas bençoens do

Ceo. No Ceo tem F. Ma-
geftade quem lhe lançou , e

lança a benção , e por ijfo

fepromeííe Portugal em F»

Magejiade , como primeiro

Jo/eph ,felicidades corres-

pondentes á que logra em
ter a V. Magejiade por feu
Soberano. Profpere Deos a

vida de F. Magejiade , co-

mo lhepedimos^para defem-
penho das nojfas efperancas,
e complemento ultimo da

nof-



noffa gloria, S. "Joacde E2-

Rey 14. deMayo de 17J1.

O Vigário de S. Joa5 de ElRcy.

Mathias António Salgado.





LICENÇAS.
Do Santo Olíicio.

CENSURADOM.R. P.M. Fr.FR/INCISCO
Xavier de Lemos , ^ahficador do San-

to Ojfficio da Sagrada Ordem dos Prê-

gadores , ^c^

ILLUSTilISSIMOS SENHORES.

Fiel executor das Ordens de Voflas IIIuílriíTi-

mas vi a Relação das Exéquias
,
que ao Rey

Fjdelifllmo dedicou o Doutor í>Iathias António Sal-

gado , Vigário da Matriz de N. Senhora do Pilar

da Villa de S. JoaÕ delRey , Comarca do Rio das

Mortes , e com mayor applicaçaó attendi ás duas

Oraqoens Fúnebres , que a eíle objecto recitou o
meímo Reverendo Vjgario.

Para expor a VoíTas Illuílrjfliraas o conceito,'

que fiz deíle papel, baila figniíicar o que há muito

formey deíle Author. He eíle
,
que o Doutor Ma*

thias António Salgado foy hum dos mais egrégios

Oradores , que talvez com vantagens a muitos , que

appareceraõ nos roílos da famofa Roma , íubirao

aos púlpitos da noíla Lufitania , foando ainda hoje

em ca^da dia feílivo os doces eccos da lua eloquência



na Relação fe acha palavra, que repugne aos âo*

omis da Fé , ou pureza dos coílumes. CarrriO de

Lisboa I. de Outubro de 1751.

Fr. Francifco Aufu[lo.

VIfta a informação ,
póde-íe imprimir a Rela-

ção , e Sermoens , de que trata a petição , e

dípois de impreílo torne para íe dar licença para

correr. Lisboa 3. de Outubro de 1751.

'D.Jõzé A^ dd Lacedemonia.

CENSURA DO M. R. P, M PEDRO
Alfaya da Sagrada Companhia de JE^
SUS, &c.

SENHO R.

LI por ordem de V. Mageflade efla Relação,

e os dous Sermoens , em que , ccmo em Pó-

los íe rcvolveo a grande esfefa do engenhofo Dou-

tor , o Reverendo Mathias António Salgado ,
e

me parece que nunca a Frota do Rio veyo taÕ

importante , como quando nos trouxe efte precio^

ío papel , em cuja comparação perde os quilates to-

do



do o ouro
,

que nos cofluma vir daquelle novo

mundo : Omne aurum in comparaiione illiiis arem efi' ^^f
*
^*

Eílá Obra fingular , e por todos os lados taõ per-

feita
,
que naõ he íacil de rezolver , fe fobre-fahe mais

neíla Obra a matéria , com que para ella concorreo

o Fideliííimo , e Augufliílimo Key , o Senhor D.

Joaõ o V. , cu a forma , que lhe deo eíle famofo

Orador
; porque fe as acqoens daquelle grande Mo-

narcha nos fufpendem por raras , e em gráo íupeila-

tivo heróicas, também o eílylo deíle celebrado en-

genho nos eleva
,

por le achar nelle fmgularmen-

te unido o mais natural , e efpontaneo cem o mais

perípicaz , e profundo. Aífim o mcílraõ os fcus con-

ceitos os mais profundos , as fuás refíexoens as mais

agudas , e as fuás palavras as mais próprias. Com
ellas retratou taÕ vivamente ao noíío FideliíTimo ,

e AuguftiíTimo Rey
,
que quem tomar nas maõs ef-

tes Serraoens íe achará com hum fiel retrato , em
que contemple todas as prendas , com que a na-

tureza o aperfeiçoou , e todos os dotes , com que

a graqa o enriqueceo. Por iíTo me parece eíla obra

muito digna do Real agrado de V. Mageílade , e

de fe dar ao prelo para gloria fingular do nofio rey.

no
;

pois quando eíle naõ tiveííe cultivado outros

engenhos mais que o do Author , eíle fó bailaria

para credito immortal da naqaõ Portugueza ; aíTim

como bailou para credito do Egypto hum íó An-
tónio : Quod/i mllum atium protulij/et jEgyptus , fa»

tis erat Antonius , eícreveo S. Jeronymo. Eíle o

meu parecer. V. Mageílade ordenará o que for

fervido. Lisboa CoUegio de S. AntaÕ da Compa*
nhia de JESUS 6. de Outubro de 175 1.

Vedro Alfaya^

Que



QUe íe poíTa imprimir, viílas ns licenças do Snn •

to Oílício , e Ordinário , e depois de i mpTedb
tornará á Meia para fe conferir, e taxar , e dar li-

cença para que corra , e fem iíTo naõ correrá. Lif-

boa 7. de Outubro de 175 1.

Atfaide. Almeida. Mourão.
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RELAÇAM FIEL
DAS R E A ES EXÉQUIAS

da defunta Mageílade

DO

fidelíssimo,
E AUGUSTISSIMO REY O SENHOR

D. JOAÕ V.
I UANDO eílas Minas ; fempre
^' leaes aos feus Monarchas , efperaJ

vaõ anciofas a dezejada melhoria

da rebelde queixa , que ha tantos

annos padecia a Mageílade Fidje.

liíTin-.a do feu Auguíliífimo , e Se«

reniíTimo Rey , e Senhor D. Joaô
o V . , trocada a efperanqa em magoa , o dezejo em
tormento , a gloria em triíleza , e a galla em luto ,

pela Bahia de todos os Santos chegou a vaga , e trifte

noticia ( ainda que ao principio ló como ruim acre-

A ditada)



Relação
ditada ) de fer failecído para o mundo eíle Poderõzo

Monarcha Lufitano , de todos os feus Reys exem-

plar incomparável.

O pouco fegiiro allivio, que eíta noticia ,

ainda por duvidoza, aos povos coramunicava , fedef-

vaneceo com as ordens , e expreíTos
, que o II •

luflriífimo e E^cellentiflimo Gomes Freyre de An-
drada , Governador , e Capitão General deílas Mi-
nas , mandou da Cidade do Rio de Janeiro para to-

das as fuás Comarcas , Villas , e Gamaras
, para

que , aíTim como na vida de tal Rey tinhaÕ fido parti-

cipantes de feus benefícios , foflem na fua morte com
publicas , e particulares , internas , e exteriores de-

monílraqoens do juílo íentiraento, laftimaveis pregoei-

ros de tanta perda.

Aos 25 . de Dezembro do anno paíTado de 1750.

chegou a efla Villa de S. Joaõ de ElRey , Comarca
do Rio das Mortes , a certeza de taÕ infauíla noticia;

e he de crer que , fendo na lealdade , eno nome eíla

Villa taÕ particular da Mageílade defunta , havia

íorc^ozamente de fer também entre todas a mais efpe.

ciai no fentimento.

Naó houve em todo eíle povo creatura ;
que,

tendo o Racional por diffêrença , naõ fizeíTe neíle

lamentável eílrago mais apreço do íènfitivo *, mora-

dor ,
que naô moílrafle no pranto a magoa de feu íe^

rido coraqaõ : e ainda na multidão dos eícravos pon-

co intc\]igentes da publica utilidade , e que naõ fa-

bem pezar a ruina do Ceptro na balança do entendi-

mento , le naõ via algum ,
que no enlutado íemblan^

te, lem mudar de cor , naõ foííe muda eílatua da penaj

eda magoa immovel eílafermo-

A Igre-
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A Igreja fentia a falta de hum Monarcha tao

liberalmente piedozo para o Culto Divino ; os Ec-

clefiaíticos moílravaõ-íe íentidos na perda de hum So«

bsrano
,
que , fem dezar da Mageílade , tanto os reípei'

tava ; os vaílallos choravaó a morte do íeu Rcy
,
que

taõ pacificamente os confervou ; os Políticos lamen-

tavaÕ , qu€ morrelTe hum Príncipe taõ perfeito ;

a quem , efquecidos do Senhor D. JoaÕ o II.

no nome , dezejavaõ immortai na duração ; e o po?

vo finalmente clamava inconíolavel que perdera,

naõ hum Rey , mas hum Pay , de quem , fendo vaf-

lalios por fujeiçaÕ , eraõ mais que filhos por amor;

Com eíle univerfal fentimento , depois de que*,

brados os Efcudos nas praças mais publicas da Villa^

( antiga ceremonia ,
que fe obferva na morte das Mas

geílades Portuguezas ) fez a Gamara na Igreja Matriz

de N. Senhora do Pilar da meíma Villa , aííiílindo-

Ihe o Doutor Corregedor da Comarca Thomaz Roby
de Barros Barreto do Rego , com pompozo , e fune^

bre apparato as fuás Reaes Exéquias aos 28. do mez

de Dezembro , moflrando na morte do feu Rey o fi-

nal tributo da valfallagem , mas naõ o ultimo para a

fua veneração , e faudade

Quiz o Doutor Mathias António Salgado

Vigário collado deíla mefma Igreja Matriz , ou fof-

íe por obrigação de divida , ou por agradecimento do

beneficio , moílrar á Fidehífima Mageílade defunta do

Senhor Rey D. JoaÕ o V. , que nem a diílancia o fi"

zera elquecer dos Reaes favores , nem a morte o ha-

via arguir de defagradecido á memoria de hum Monar-

cha
,
que tanto em íaa vida o favorecera ; e deter-

minou, no modo pcírivel,pagar- lhe em bem da alma o
A ii bem

;



4 Relação
bem ; que lhe havia feito na aprezentaçaô do feu

Real Padroado defta Igreja ; fineza
,
que , ainda que

experimente a emula qaõ dos ingratos , naõ chegará a

fentir a crifi da hzonja.

SeíTenta dias fc dilatou a fúnebre , e magoada;

mas amante demonílraqaÕ deíle fiel , e fervorozo agra-,

decimento •, holocaufto, que, naõconfentindo pela doe

demoras ao dezejo
,
precizou , a eflimulos do defvé-

lo , defla tardança , para proporcionada execução

da idéa de hum obelifco mais lublime , que os decan-

tados da antiga Roma , de huma Pyramíde mais ele-

vada ,
que as maravilhoías do Egypto , e de hum Ré-

gio Maufoleo mais pompozo , e amante
, que aquel-

Je ,
que foube erigir Artimiza para padraõ do amor

^

e monumento da íaudade á memoria do feu Rey , e

defunto marido Mauzeolo.

Era eíla artificioía fabrica copia da engenhofa

idéa do Sargento mor António de Moraes Sarmento ;

tinha todo o corpo 40. palmos de alto defde o uiti:

mo, e íuperior degráo ; 20. de largo , de figura oita^

vada em forma pytamidal \ eíla íe repartia em quatro

corpos parciaes , membros , de que fe compunha o
pompozo , e agigantado compoílo de roachina taõ fu-

neíla : os primeiros três bancos fe ornavaõ pelas fuás

faces com 12. tarjas de meyo relevado , veílidas de

faíloens , e mais folhagens de ouro , c prata, que real-

mente as formozeavaõ , e enriqueciaô : eraõ os ef-

cudos deílas tarjas de morte cor , dentro dos quaes íe

viaõ finamente pintados vários Emblemas , deduzidos

de alguns lugares da Sagrada Efcritura , com feus

Lemmas , e letras por baixo em fitas de ouro , e pra-

ta 1 o que logo íe decifrava «m elegantes Diílicos

;
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efcritos cm pannos prateados , que pendiaS das meí»

mas tarjas , e ficavaõ nos cortes dos ditos corpos

,

que faziaõ o oitavado da figura , ornando-íe tudo

com varias folhagens douradas de engenhofo , e admi*

lavel artificio.

O quarto , e ultimo banco fe adornava de vá-

rios gomos , e meyas canas douradas , e prateadas
,

que com apparatoza architetura , e íórma fingular lhe

faziaõ diílinguir o plinto , corpo , e cornija , tendo

fobre efta hum banco , em que aflentava huma almo-

fada de veludo preto agaloado de ouro , rematando

em cima eíla fúnebre Pyramide com huma Coroa , e

Ceptro de prata , como Real Coroa de taõ mageílofa

obra.-

Suílentava íe eíla triíle , e fublime machinà em
oito quartoens de altura de 9. palmos de fingido Ala-

baflro com varias folhagens douradas, de cujas volutas

prendiaÕ faíloens dourados de huns aos outros, que
íe enlaqavaõ com igualdade por baixo do plinto do
primeiro banco ; os plintos , cm que aíTentavaÕ aquel*

ks quartoens , craõ de fingido mármore azul í o pa-

vimento deíla obra era hum eílrado formado na mef-
ma figura oitavada de trcs degráos da raefma pedra ]

cujo plano fe via pintado de hum admirável xadrez

azul , e branco ,
que além da perfeiqaõ fazia fobrefa-

hir melhor a elevada fabrica deílc magcfiozo , e trif-

tiíTimo Obcljfco.

Divizavaõ.fe os Emblemas nas oito faces prin-;

cipaes dos dous primeiros corpos deíle comporto

;

ideados , e applicados todos pelo amor , c engenho
do melmo Mathias António Salgado

,
que na urna

da dor , ou na pyra du faudade queiia, na fenâvel taot*
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te de taÔ Auguílo Monarcha , naÕ fó moílrar a ma;

goa no diípsndio , mas accrefcentá la na lembrança

das acçoens , e virtudes , com que eíte Rey Fidelifli-

mo em fua vida tanto íe diílmguio entre todos os Mo-
narchas de Reiigiofa Chriílandade.

Na frente deíle corpo , e face principal do

primeiro banco íe lia em huma bem lançada fita de ou-

ro o feguinte lugar da Eícritura Sagrada.

Seio hominem in Chnfio . . . raptam hms-
modí u/que ad tertium ccelam.

2. ad Corinth. 12. v. 2.

Por baixo huma bem pintada Náo de morte

cor dentro doefcudode huma das 12. tarjas, íurgin-

do dos abvfmos do Oceano , e elevando-fe até o

raefmo Ceo , em cujo feguro porto parecia querer li-

vrarfe das tempeítades do mar, e inconítancia das

ondas ; era a Letra : E tumulo ad ccelum.

Decifra-íe no glorioío tranzito da defunta Ma-
geílade Fideliffima , fubindo ao feguro porto do Ceo,

como chriílaãmente cremos , do undozo , e mcon-

ílarite pélago de trabalhos , em que vivia neíle mun-
do , naõ fó no iníopportavel pezo da Monarchia

,

como no tormentofo abyfmo da dilatada moleftia
,

de que deo a alma ao Creador de tudo , e Rey dos

Reys ; o que cordialmente moftrava aquelle Salgado

engenho cm o prateado panno neílas clauíulas.

Qu22 modo diíciíTis viía eft tumularier undis

E tumulo ad ccelum fuítulit unda Ratem
;

E tumulo ad ccdum tempsílas Ímproba fati

Re-
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Regem eíFcrt : portum jam fua puppis habet.

Na face fuperior do fegundo banco fe viaÕ fa-

biamente applicadas eílas palavras da melhor Sabfi*

dória , elcritas taiTibem em fita de ouro

Spes iUius immortalitate -plena e(l,

Ad illud Sap. 3. v. 4.

Era o Emblema huma Real Águia bebendo os

rayos do Sol , a cujas luzes íó afpirava , com eíle

Lemma : Non efl mortale , cjuod optat.

Bem o explicava a mefraa apparada penna

;

defcrevendo nos feguintes Diílicos o iníaciavel deze-

jo , com que eíla Imperial Águia Portugueza , defpre-

zando a fragilidade do mundo , e fombras da terra
]

fe queria illuílrar entre as luzes do Divino Sol.

Afpicis , ut Solem quserit Jovis armiger ales,

Intentisque oculis lumina grata bibit ?

Non eíl terrenum : Non eíi mortale
^ quod optat

y

In Sole obtutum palcere folus amor.

Nomina non fallunt ; Aquila eíl Auguíla Joamies^

Atque AquiltEm expreffit , dum parat ire polum.

Non íibi terra pkcet : Non efi mortale , qiwdoptat^

eterno ut pícat lumina fole , volat.
'

Da parte ccl lateral da Epiflola fe divizava na
face do primeiro corpo em fita de prata o feguinte lu.

gar da Efcritura Sagrada.

QuaJI
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Qjiafi noh efl mortms , Jimikm enim reUíjmt

fibi jíojlle*

Ecclefiaíl. 3. v. 4.

Moílrava-fe dentro do efcudo da tarja a pintu-

ra do Emblema na celebre fabula de ElRey Athlan.

te
,
quando

,
para dar delcaiífo ao feu trabalho , largou

de feus hombros fobre os de Alcides o pezo de todo o

inundo , que nelles fuíl^íntava ; e era o Epygrafe :

Non deficit alter.

Qluz com muita propriedade dizer o feu fabio

'Author , que o noíTo defunto Monarcha , incompará-

vel Athlante , que por tantos annos fuílentou o pezo

grave da Lufitana Monarcbia
, querendo por premio

de feu trabalho ir deícanqar na celcíle Pátria , mor-

rera , largando o pezo do Império íobre os Régios

hombros de íea Aguíliííimo Filho , e Succcííor , o
Sereniífimo , e FideliíTimo Rey D. Jofeph N. S.

,

que , como verdadeiro Hercules Portuguez, o íudenta!

rá por tantos annos , quantos pede o noíTo intereíTe ,

quantos dezeja o noflò amor , e quantos merece a fua

Real Piedade , e Beneficência : e bem fe explica o

Emblema nas leguintes clauíulas

FeíTus Athlas dum liquit ónus ; non deficit alter.

Par fibi
,
qui fimiies fuppleat orbe vices.

Non aliter , nam fata vocant , dum Lyfius Athlas

Depofuit Regni , quod grave geflit , ónus •,

Viribus Herculeis Princeps non deficit alter
,

Qui molem Imperij , Rege cadente , ferat.

Funere ne credas totum T^QtúHQjyannem
,

Dum
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Dum poft fe Sobolem Jinquit in orbe parem.

Regnat adhuc , vitamque trahit poíl funera íofpes.'

In Nato regnat , vivit & ille fuo.

Na face do banco fuperior do melmo lado fe

moílravaõ efcritas em outra fita de prata eílas pala-

vras da Sacra Pagina.

Mihi...» mori lucmm,

Philip. I. V. 2r;

Explicava -fe o Emblema em huma véía,dando,

como coíhima , mayor claridade , e relplendor de

luz ao tempo de apagar fe , e quando morre j e era

a propriedade da Letra : /;; interitu clarior^

Dando-fe a entender
,

que eíle Fideliííimo

Principe , e Rey Soberano , naÕ íó como vela acce-

za , mas como brilhante tocha da Fé , e da Chri-

ílandade , tivera em fua morte mais clara a luz

do feu Real Entendimento , moílrando na meíma o
mayor reíplendor das fuás virtudes ; aíllm o enfinua-

va a deícripçaÕ dos verfos íeguintes
,
que ideou a

eloquência do varaõ, que votava enternecido eíles trií-

tes, e amorozosobfequios ,
que fe viaõ lavrados no praí

teado panno ,
que pendia da tarja , onde o meíma

Emblema íe incluia.

Mayorem emittit fax jam moritura nitorem
,

Clarior interitu , dum cadit umbra , niíet.

Hsec eíl Luliadúm Regis tnorientis imago,

Clarior interitu ,
quám fuit ante , manct.^

3 Na
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Na frente

^ que correípondia para o Altar maí

yor , fe naõ a principal para a curiofidade do con-

curío , a primeira pelo termo
,
que mais diredamen-

te venerava , íc lia na face do corpo inferior deíla

fúnebre maravilha eíle fagra do Lugar

:

Ahiit acciperefibi B^egnum.

Luc. 15?. V. 12.

Confidia o Emblema ,
que no efcudo da tarja

íe divizava , na primorofa pintura daquelle brilhante

Planeta , Rey , e Monarcha dos Aílros
,
quando

lepaltado em urnas de cryílal
,
procura brilhar no

Reyno dos Antipodas , deixando entre confuzoens ,

e triílezas aquelles , de que le aparta , e para quem

morre ; tinha por Lemma : IR^egnum aíiud qu£rit.

Foy felicidade do Author moílrar com tanta

energia
,
que o Sol Portuguez da Mageftade Auguí-

ta do Ssnhor Rey D, Joaõ o V. no feu fentido oc-

cafo antes quizera deixar o feu Reyno de Portugal,

a pezar do noflb fentimento , pelo Reyno celefte ,-

onde reynará triunfanre , e glonoío por toda a eter-

nidade entre os habitadores do Empyreo : e iílo he

o que inculcaõ as métricas confonancias
,

que íe

feguem

:

Phoebus in occafu non Regni amittit habenas^

'K.egnum aliud qu£nt , dum tumulatur aquis.

Ut Sol occubuit , liquit dum regna
, Joames ,

Non tamen occubuit funere Regis honor.

'R.egnum aíiud qu£nt , nullo quod clauditur cevo ,

Par meritis íolum eíl iíla corona fuis.

-* Na
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1

Na face do corpo fuperior fe achavaõ efcntas

cm fita de ouro eilas (agradas letras da Efcntura.

Sol cognovit ocealum lutem»

Ex PfaJm. 105. V. 19.

Em efcudo de rica tarja fe reprezentava o Em-
blema na artiíiciofa pintura da ave Fénix , renafcendo

advertida das mefmas chammas , em que morre pre-

goeira do feu final deítino ; fendo o feu Epygrafe

:

¥ati fibi confcius.

Dava a entender eíle fiel Panegyrifta das vir-

tudes , e acqoens da Fidehílima ISíageílade deíunta ,

que antes da fua morte forafabedor da ultima hora

da íua vida , conhecendo o tempo , em que havia de

dar a fua alma ao Creador dcs Ceos , e da terra
;

conceito, que bem explicou na elegância do me-
tro.

In tumulo Phsenix fatt fihi confcms ardet

,

Natalemque parat , dum perit igne , diem.

Inflar fh^nicis novit lua fata JOANNES ,

Atque pio
,

fati confcius , igne flagrat.

Qui lua praevidit Rex funera doclusamore,

Crede , carens oevo mors fibi vita íuit.

Pela parte collateral do Evangelho na í?ce áo
primeiro corpo deíla elevada maquina fe mettiaõ pe-

los olhos , e pelo entendim.ento de todos , os que a

contemplavaõ
, eftas íentenciofas verdades das Divi-

nas Letras.

B ii Fre^
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Tretwjà in confpeclu Domim mors eiuu

Píalm. 114. V. 5.

Moílrava em viílofa pintura o efcudo da tarja

iaquella decantada Arvore pelos Poetas ds hum ramo

de ouro , que cortado , logo de novo apparecia

com outro limilhante na grandeza , e preqo , a que

íe applicava a Letra : E C£ãe acquirit pntium,

AlJudia eíte Emblema á Real , e Preciofa

Arvore do FideliíTimo Rey , e Senhor D. Joaó o V.,

que, fendo cortada no Outono de feus annosa violení

cias do cruel golpe da Parca , adquirio no mefmo
corte o mayor preço , brotando com mais riquezas '^

xenafcendo Arvore de ouro no Paraizo , veyo a fer-

vir lhe a morte de inftrumento para o premio ,
qus

alcanqa na gloria , como aquella moralmente nos pro<

gnoílica ; parece
,
que aífim o quiz dizer aquelie dou-

to Orador , e Posta :

E C£d2 accjuirit -pretrum , dum c^ditur , arbor

Áurea , fub ferro l^efa refundit opes.

Funeris hsec Regis pretiuro late explicat arbor

,

Nam pretium acquirit , dum moc-o cs^de cadit;

Quot virtutis opes felici in funere prodit ?

Qui fic occumbit , mors pretioía íua eíl.

Finalmente na citava face do íegundo corpo

deíle lado fe reprefentava em Sta de prata eíle texto

da Elcritura Sagrada.
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Naõ podia o Emblema fer mais genuíno para

ò intento , n^-cílrando no efcudo de outra firoilhante

tarja hum a incendida chamma de fogo , íubjndo para

o Ceo , ebufcando por matéria os meímos ares, em
que íe ateava ; tinha por conceito o íeguinte Lem-
ma : Vt requiefcat.

He a fua applicaçaÕ
,
que aílim como a cham-*

ma do fogo lóbe para cima
, querendo fugir da terra,

como violento deílerro da fua inclinação
,
por buícar

nos Ceos a fua própria região ; da meíma forte a luz

do entendimento , e a incendida chamma , em que
le abrazava o ardente coraqaõ, e Régio peito deíle Se-

reniííimo Monarcha no amor de Deos
,
quiz fugir do

deílerro deíle mundo , bufcando no Ceo , a que íu»

bio , a pátria
,
para que fora creado , como própria

regiaõ ,
que tinha merecido por fuás virtudes : eíle

foy o conceito do Author deíles Emblemas , igual-

mente íentenciofos
,
que difcretos , como fe m.cflra-

va do prateado panno , e lenqo
,
que pendia da meíí

ma tarja.

Cernis , ut impatiens terras fax ígnea linquit ?

Cdeíli ut tantúm kà^ íjukjcat ^ abit.

Pedioris iíla tui monflrat fax vota , JOJNNESj
Oihe fugis , coelo nam Tjhi fola quies»

Nas outras quatro tarjas
,
que ferviaõ de or-

nato ao terceiro corpo deíla eílupenda , e mageítoía

ai;-
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architcíStura pelas quatro faces principaes do oitavado

fe liaô outras tantas infcripçoens , e Lugares da Sagra-

da Pagina
,
que applicou a curiofidade á memoria

íaudoza deíle FideliíTiviio Pdncipe : Na fronteira á

porta principal da Igreja era o íeguinte Texto :

Vivit anima tua , 'Ei.ex ?

Reg. lib. I. 17. V. 55.

Na face collateral da Epiftola o feguinte:

JBfugifii mortís imperium.

Tob. 2. V. 8.

Na fronteira ao Altar mayor íe moílrava eíle;

Tranfit à morte in vttam.

Joann. 5. V. 24.

E pela parte do lado do Evangelho íe offerecia

o feguinte Texto:

I^one/i vifo huicjudicium mortis»

Jerem. 26, v. id.

Entre os quartoens
,
que ferviaÔ de Athlantes

,

íuítentando o agigantado corpo deíla maquina > igual»

mente luzida , que horroroza
,
por baixo do piinto

do primsiro corpo le aprezentavaõ também nomeyo
das quatro faces principaes em idioma vulgar quatro

Sonetos . lavrados em artificiolas tarjas , que a triíle

e nunca mais tarda Mufa do indigno Efcritor defta

Relacaõ Fúnebre formou em Epitáfios na magoa com
a penna
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ia penna áo ícntirricnto ; era o da frente o feguinte

S O NETO,

AQui jaz , e naÕ jaz , ó Luíitanos,

Hum Rey , cujas a cçoens daõ larga hiíloria;

Realmente naõ jaz , f.ro na memoria
Dos vaíiallos kaes i\mericanos.

Para leu bem , e noíTos dezerganos,

O feu Reyno ticcou pelo da Gloria;

Por moílrar que eíla vida he tranzitoria,

E íaõ também irortaes os Reys humanes.
Perdemos , ecclipfada a Mageílade

,

Fino amor , ceita paz , firme efperanqa;

Hum Pay da pátria , o Rey de mais piedade;

Dando- nos, como a filhos ,
por herança

Eterna lua vida na laudade
,

Sua morte perpetua na lembrança;

Na face do lado da Epiílola fe lia era outraí

tarja eíle

S O N E T O.

CRuel Parca , golpe fero , duro corte !

Como entre labyrinthns , e entre horrores

Te oppoens tyranna aos Régios efplendores

Trovão de lutos , rayo de Mavorte !

Tudo acaba , confóme tudo a morte ,

Pobres vaflallos , Reys , Imperadores

,

Baixas choupanas , torres fuperiores

,

Ceptro Regio ^ elmo duro , eípada forte.

Naõ
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Naõ me admira que a Parca enfurecida

Tudo confumma
,
quando a todos chama

Quem do Quinto JOAM foy homicida.

Mas advirta
,
que tanto o Po vo o acclama ,

Que íe pôde roubar -lhe a frágil vida ,

Naõ pôde efcurecer-lhe a regia fama.

Na face fronteira ao Altar mayor fe deixava!

yer o íeguinte

SONETO.

ESta fúnebre maquina
,
que encobre

Em Régio Mauíbko a Real Grandeza
,

Dôzenganando a humana Natureza
,

He funeíla expreílaõ do amor mais nobre.

Occulta a Mageílade , e íe defcobre
,

Que a morte, por mais tymbre da inteireza
,

Naõ diftinguea humildade da nobreza
,

O Rey , ou o vaíTailo , o rico , ou o pobre.

Tudo morre , e n-aÕ he , naÕ , impiedade ,

Que a mefma natureza he que aílegura

Ser feuJo da mortal fragiíiJade.

Pois nem pôde izentar-fe á morte dura

A Regia oílentaqaõ da Mageílade

Nos eílragos fataes da fepultura.

E logo pelo lado do Evangelho íe oílentava no:

efcudo da ultiraA tarja o íeguinte Epitáfio ,
e

so.
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SONETO.

AQui eflaÕ , Portuguezes celebrados
,

Do nollo Rey os Rcgios efplendores ,

Ou em pyra de luzes exteriores
,

Ou em urna de dor depoziudo?.

Neíla morte os fufpiros duplicados

Sejaô em tanto exccíTo fuperiores

;

Com que do povo os fúnebres clamores

Correfpondaõ leaes da fama aos brados.

Chore pois ella America fentida

De taí5 grande Monarcha o eílrago forte ,

A que a pena a conduz , e a dor convida.

Lamente Portugal , publique a Corte

A breve duração de trnia vida
,

O golpe accekrado delia morte.

Finalmente , eíle aíTombro dos Maufoíeos , efla

maravilha das Pyramides , e eíle funeílo , e incompa-i

ravel Obeliíco eilava com tanto cuílo , e ergenlio

artifícioíamente ornado
,
que, além das riquiííimas tar-

jas , e folhaajens douradas , e prateadas , em que ítí

davaõ a admirar tantos Emblemas, fagradaslnfcri:

pqoens , e Epitáfios , a abundante copia de prccio-

íòs galoens de ouro , e prata , de que íe ornava , fa«

2ia encobrir o campo dos veludos , e fedas pretas ,

com que fe veília todo eíle architeClado compcílo ,

fobrefahindo fó em pequenos ciares, que enlutados

faziaô realqar o ornato com diilincaõ viítoía do arti?

ficio.

Nos quatro cortes angulares , com que eíla fa.

C bii-a
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fabrica formava afigura oitavada eflavaÕ outros tan-

tos pedeítaes de dous corpos , fazendo a meíma íi-

gura com feus reílaltos , os plintos eraõ de Alabaílro

Sngido , os corpos de ruarmore azul refendidos , as

cornijas do rnefmo Alabaílro , e ouro ; o fegundo

corpo deites pedeftaes , como fielmente demoílra

o riíco , tinha o plinto azul , o corpo branco , e o
capitel Jónico , e dourado , demandando cada pede-

ílal de altura 17. palmos até os capiteis.

Sobre o pedeflal do lado direito fronteiro á

porta principal da Igreja fe via em vulto hum horror

rofo Elqueleto cuberto com manto de Cavalleiro da

Ordem de Chriílo , e na maÔ direita huma Coroa
em final de Mageílade , tendo em panno branco de

íombras eflendido na frente peia face do feu pedeflal

a feguinte inícripqaÕ
, parto do entendimento do meíà

mo erudito Vigário.

Siíle , Viator , &: fifle lacrymas
\

Major jadura eíl
,

Quam ut fíere pofíis.

Imo
' Non lacrymis opus eíl

,

Quando
Non Regem parentamus amiíTum ,

Sed profequimur ccelo redditum.

AugiiíliíTimus Rex JOANNES QUINTUS
Nec Regnum amiíit , nec coronam.

Nunc maxime fupra nos regnat

,

cum in coelo regnat.

Quod coronam adhuc retineat

,

Ex eo proditur,

Mittit coronam fuam ante Thronum.
Na
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Na face interior do mefmo pedeílal íe lia em
huma bem lançada tarja a inadvertida reprehenfaõ

;

com que o mal limado Efcriptor deíla fúnebre rela-

ção accufava a meíraa Morte da crueldade do gol-

pe neíle

SONETO.

DEtem ; morte cruel , fúria tamanha :

Vê que acabas hum Príncipe perfeito
j

Reges o golpe , ignoras o íujeito ,

Que he eítrago delTa fúnebre guadanha:

Ninguém te approvará , antes te eílranha

Todo o mundo eíle golpe íem refpeito ,

Que eíla acçaÕ he curiofa , e fem preceito ,

He rigor , e impiedade , naõ façanha.

Com taõ pouca attençaÕ , e deí!a forte

Se ultraja huma Coroa eíclarecida ,

Se mata hum Rey , tal Rey , taÕ íabio , e forteí

Pois fabe , monílro cruel , dura homicida

,

Que defpojo na6 pôde fer da morte
,

Quem merece por premio eterna vida.

Sobre o íegundo pedeílal do outro lado oppoí'

to ; e também fronteiro á porta principal da Igreja
,

fe levantava em vulto outro horrivel organizado Eí-

queleto cuberto com outro manto da mefma Ordem
de Chriílo , fazendo alarde da defattenta fouce ,

que

empunhava , como inílrumento duro das fuás violo-

rias , moítrando em outro lenço branco extendido

pela frente do pedeílal eíla infcripçaÕ da meíma pen-

na Latina

C ii Ubi
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Ubi cíl , Mors , vidoria tua ?

Non jacet hic
,

Qui hic jacet.

FiJeliíTinum Regem JOANXESÍ QUINTUM
Tumulus non c^pit

,

Cui
Anticipato obfequio,

Clientum dcfideria

Suis in cordibus

Poíuere monumentum.
Ibi

De Regno immortaliter meritus

V^e:c Videlifjtmus

Et vítam , &: Resnum
Auípicatur immortale,

Hoc tantum nomine.

Morti obílriclus
;

Quiafibiabílulit, quod mortale erat,

Ut totus fieret immortalis.

Na face interior do mefmo pedeílal fe eflen-

dia em bem recortada tarja a deículpa religioía , com
que a mefraa morte áquelle Soneto da queixa pelos

melmos coiífoantes refpondia no feguinte

S O X E T O.

CRuel naõ he minha fúria , nem tamanha v

Como cuidas
; que o Rey

,
por mais perfeito

,

Por força do deílino eílá íujeito

Aos eflrajos finaes deíla guadanha.

Se



FieL 2 1

Se o pede a ratureza , como eflranha

O mundo perder eu qualquer refpeiío l

Que quem cumpre de Deos o alto pteceito

Obra por íujeiqaÕ , naõ por faqanha.

Se o Rey dos Reys mandou cahifle a forte

de JOAM na cabeqa eíclarecida \

Defte Poderoío Rey no peito forte
;

Naô fou cruel , nem fou delle homicida ,

Pois o levo da vida para a morte

,

Por leválo da morte a melhor vida.

No terceiro pedeílal do lado da Epiílola fron^

teiro ao Altar mayor fe erguia cm vulto outro Eíque-

leto , igualmente ornado com o manto da Ordem de

Chriílo, íuftentando no braqo direito a Real Purpura,

por baixo da qual fe lia em outro panno eíla cnge-

nhoza infcripqaõ , obra do Reverendo Doutor Vi-
gário;

Poíl immeníum glorige curriculum

Relinquens Regnum Filio,

Regno Pacem
,

Orbi defiderium fui

;

Fidelilfimus Jomnes Quintas Fortugat/íC B^ex
,

Hic in pace quiefcit

Kex Tacíficus ,

Vixit in Império

'Annos pene quatuor íupra quadraginta

Kobis parum , fibi fatis
,

gloriíe nimium;

E finalmente ro quarto pedefial com outro

inanto da melma Ordem íe elevava o ultimo Llque.

kto
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leto da morte , empunhando na maõ direita o Regid
Ceptro , dando a entender que o noílo Fideliílimo

Monarcha , ainda depois de morto , naõ perdera a
infignia da Mageflade , por eflar de pofle de outra

Coroa no Reyno do Ceo : e em outro fimilhante

lenço aos mais fe via na frente do pedeílal lavrada a

prezente infcripqaõ , feliz parto do meímo Vigário:

Pone Iu(Stus , Portugália Regnum

;

Poíl morbum diuturnum
,

FiãeUfflmiis JOANNES QUINTUS Kex tuus

Tandem convaluit.

Quod fanus íi£

Inde conjice

,

Obdormivit in Domino;
Non aliter dorraire debuit

Dikaus hic Chriílo JOANNES ;

Qai fupra peâ:us Domini nunc recumbit.

ISi

Et íomnD , & amori indulgcns

,

Ojulos in terris claufifc

,

Ut in coelo apsriens fibi reditus

Intueatur

Quse oculus non vidit.

Ficava toda eda engenhoza , e riquiíTima obra

no meyo de quatro grandes , e bem fabricadas coí

]umnas da ordem corinthia com fsus psdeflaes de

outro fingido alabaílro , as columnas de mármore a-

zul fingido , cintadas de folhagens de meyo relevado

de ouro com capiteis dourados , coroando -fe com
quatro jarroens de 7. palmos de alto toda*? prateados.

Os
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Os trifpalares deftas columnas fcrviaÕ de gigantes aos

arcos , em que fe fufpendia a cúpula do pavilhão , a

qual era da meíma figura oitavada com cimaJha , e

oito quartellas de ouro , e mais cores , niortrando nas

quatro faces principaes da figura asReaes Quinas Lu-
litanas.

Era a cúpula , e pavilhão
,
que cobria a gran-

diofa machina deíle llegio Mauzoleo de veludo pre-

to , todo franjado , e agaloado de ouro , e prata com
curiofa direcção , rematando-fe por cima com hum
dourado fioraõ

,
que coroava o todo deíla architetura:

fahiaõ deíla bem compoRa , e rica cúpula quatro cor.

tinas
,
que , indo apanhar as volutas dos capiteis das

columnas , formavaõ quatro arcos de meya volta re-

donda , fazendo por dentro a figura de barrete com
vários floroens , e tarjas de ouro ; naõ havendo em
toda eíla fabrica ornato , que naó loíTe preciofo , ma-
téria

, que naõ foíle rica , e forma
, que naõ foíTe

applicada nas obrigaqoens da architetura pela melhor

idéa da curiofidade , e inyenqaõ diícreta do arti-

ficio.

Batia eíla fúnebre , e agigantada machina com
o florão da cúpula no levantado teéio deíla Igreja Ma*
triz

,
que fendo na verdade hum dos mayores tem-

plos
,
que com incrível defpendio erigio neílas Minas

a piedade Portugueza , achava ainda o fentido , e

magoado coraqaõ
,
que á alma da Fideliílima Aía-

geftade do Senhor Rey D. Joaõ o V. offerecia eíle

facrificio , ler todo o feu dilatado âmbito pequeno
theatro para reprezentar«lhe o feu amor , e fer tanta

altura curta diílancia para hum fincéro agradecimento,

que para fer acccito havia de chegar forqozamente da

fuper-
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fuperíicie da terra ao interior: das efpheras celeíles,

E para fatisfazer de algum modo na execuqaõ^

ao que appetecia , e a Igreja lhe negava
,
quiz que a

intenfaÕ nas demonílraqoens do fentimento íuppriíTe

a extenfa efphera do feu grato dezejo. Fez enlutar to*

do o efpaqozo âmbito interior deíle fagrado templo
defde a porta principal até o Altar mayor , moílran-

do nos horrores da cor a jufta cauía do fentimento :

as negras paredes fe ornavaÕ com multiplicados Ef-

queletos de inteiros corpos , mortes , oíladas , e in-

numeraveis tarjas , em que fe viaô lavrados vários Lu-

gares , e Infcripqoens da Sagrada Efcritura , Diíli-

cos , e outras muitas variedades de Verfos , e Epitá-

fios
,
que ideou , e applicoii a curiofidade para íi-

gnaes da dor , e tributo da veneração,

Na porta principal deíle mageílofo templo

da parte de fora ^pparecia logo á primeira viila hum
taÕ magnifico , como triíle Pórtico , cuberto todo de

panno preto , (obre o qual fe viao pintados em len-

qo dous Elqueletos de meyo corpo , e com coross

na cabeqa , entre es quaes íj admirava huma excel-

lente tarja com eíla infcripçaõ da Sagrada. Eícri-

tura.

Exalt.is WC de portis mor tis

PÍAlm. 9. 15.

Logo ao entrar da porta da parte direita fe

liae m huma tarja eíle Diílico.

"M-Ortuns efl : oculis ahmntem ampleãirrur udís*

Atíjuein perpetiani , E^ex , Ají ^
'^ ufjuc VaU,

Ni
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Na parede do lado da Epiflola tinha cutra tac*

jeta a feguinte Letra da Efcritura Sagrada:

l^c unquam obdormiam In nwrte.

Pfalm. 12. V. j.

Seguia fe hum inteiro Eíqueleto pintado
,
que

aos pés tmiia outra tarja , com eíle texto:

"Nunc ergo vide , uhi fit hafia B^egis ?

I. Reg. zó^Vy i6.

Do meímo lado fe moítrava mais adiante cm
outra tarj.i efte Diílico:

Qui hene pretéritos fine íahe peregerit annos ,

Non horret viortis vulnera dirá pati.

Bem no meyo do púlpito íe lia cm huma tarjai

o fiel dezengano do homem ncíle Diílico:

Vita quid efi Jwminis ? Ventas , fios , fakila , fcemm.
Aura , cinis

, fiatus ,
pidvis , CT umhra , niJúL

E fobre a cúpula do meímo púlpito o ícguinte'

lugar da Efcritura:

jEí erat japtentior cunãis hominibus.

5. Rcg. 4.V. ]U

Em cima da porta da SacbrlAia íe achava híía

bem formada tarja com oDiilico íeguinte

D Lyfia,
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Lyhx \ qvMf.orM ? V^egem : Quis laSius^ Amãms.
V£ nobís 1 K.egno \ V£ , Aurifodina , tibi \

Na outra porta fronteira a eíla do lado ào E-

vangelho fe divizava em correípondencia eíte Diil:ico

em outra tarja:

Jjatus aã occafum ; nunfuam reãdltwus ai ortum
,

Vivo hodie , moriar eras , here natas eram.

No meyo do púlpito do mefmo Lido eíla Le-

tra Sagrada:

Sum quidem <S' ego mortalis liomo (imlVis omnihus ?

Sapient. 7. V. I.

E íobre a fua cúpula o feguinte Diílico em hua

curioía tarja.

"Non vixhjh diu vita c/l ; at vlvere , vita e/i :

Quid juvat ergo diu vivere , deiudc mori í

Pouco mais adiante íc feguia em outra igual

tarja eíle DiílicJ :

Hlc jacet immiti confumptus morte JOANNES ;

Quem coelo aflrifero vivida fama coUt*

Moflrava-fe logo adiante hum Efqiieleto com

á Tua foice de que cahia huma tarja com a fegmnte

Letra da Sagrada Pagina :

Mor-
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Mortuus cfl nutem TLrx.

5. Reg. 2. V. 37.

E por baixo do coro na mefma parede Tc lia eíla

cm outra tarja

:

Morsilli ultra non dominaUtw.

AdRom. 6, v. 9.

E em fim , era tanta a variedade de Poemas , e

Infcripçoens, Diíticos , Epitáfios, e Efquelctos

,

cjue ao mefmo tempo
,
que todo o corpo deíle Tem-

pio horroTizava a viíla para os eílimulos da dor , ad«

mirava o vario dos conceitos , e a applicaqao dos lu-

gares aos juízos diícretos
,
que os attendiaõ.

O Altar mayor , e todos os mais deita gran.

de Igreja íe viaô fuperiormente encerrados com negras

cortinas , e veílidos com pendentes dóceis , e fitiaes

de veludo preto , em que fomente fe arvoravaõ os

Eflandartes das Sacroíantas Imagens daquellc Rey dos

Reys
, que quiz , fendo immortal , morrer volunta-

liamente no Lenho Sagrado da Cruz para a redemp.

çaô dos homens , cujos dóceis , e fitiaes , entre n? de-

monílraçoens do fcntimento , faziaõ nas muitas fran,

jas , e galoens de ouro , e prata , de que fe compu.

nhao , huma viíla apparatofa , e enternecida a to.

dos os circundantes , de taÕ funeíla acsao.

Todo eíle fúnebre apparato foy piedola difpoff»

çaõ para aquelíe dia , em que o agradecido coraqaó

do Doutor Mathias António Salgado houve de tri-

butar a taõ Au^ufto Monarcha pjr facriíicio da von.

D ii tade



2 8 Relação
tade as mais folemnss Exéquias

,
que tem viílo até

o prez^nte eíle dihtado coaLinente Americano , aíTuii

na cílruilura , e cuílo da cxpofla machina , como
na aííiítcnicia do concurfo , na harmonia da Mufica ,

ni íolcmnidade doadto, no numero dos Sacerdotes,

em abnndincias de cera , c no difcreto , e ccnceitao-

fo da Oração.

Nos dons lados da Igreja fe dividirão dons co-

ros de Jilafici em outros tantos coretos , cm cada

hum dos quaes efiavaó dous rabecoens , e hum cra-

vo , e quatro vozes , todos tam bem ajudados
,
que

cantando todos os Reíponforios , Veríos , e Liqoens

debaixo de rigorofo compaílo , era tal a melodia , e

confonancia ,
que fe julgava fazerem todos hum con-

certo , fem faltar algum ao regulado contraponto da

fua voz.

Da parte col lateral da Epiílola aíTiílio o Dou:

tor Corregidor deíla Comarca com os Juizes Ordiná-

rios em corpo de Camará com todos os íeus Senado-

res , Capitiõ mór da Viila , e mais Nobreza ; da

parte do Evangelho a Venerável Ordem Terceira do

Patriarcha S. Francifco , com toda a fua Mefa , e

Irmaõs Profeflos , e Noviços , íeguindo fe a nobilií^

fima Irmandade do Santifíimo Sacramento , e todas

as mais Irmandades , c Confrarias da mefma Igreja

Matriz , que para avSlo taõ ferio quizerao aífiftir em
corpo de Communidade ; e finalmente era taõ innu-

meravel o concurfo
,
que fendo efpaqozo o corpo dei-

te fagrado templo , fe via naÕ menos numero por to-

da a fua exterior circunferência.

lHuminados todos os Altares ; c quando ja na

urna da dor queria eíle Régio Alaufoleo fer Pyra de

luzes
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luzes

,
que vomitando incêndios de hum amor penali.

zrido , aicadcs no lcnlin';ento , ícm es pcdcr apagar

o pranto
,
pcitcndiaõ defnfiar as Eíii cilas do Cco pe»

lo Sol
,
que ncs icubnra \ cigo

,
qi^ando ja cílavaõ

accezas as inniirreravcis tochas
,
que círculavaõ o

m^gíflofo aiteíafío dtTia fúnebre Pyramide , fe deo

feliz principio ao folcmne Cfficio
,

que cfFereceo

aquejíc grato , e triRe peito pela Alma da defunta

^Mageflade do FideliíTimo Íley , c Senhor D. Joaõ o

V. de fempre faudoza menioiia.

Couíavaõ íe 20. Sacerdotes por cada lado (nu-"

mero exctíTivo para huma Villa das Minss ) aíFiíun-

do no meyo deftes 4. Dignidades com Pluviacs: era

Prefidente o meímo Reverendo Vigário ,
que o offe*

recia ; e tudo tam bem dirpofto
,
que naõ experimen*

tou defordem : regiaõ o choro dous cantores de fonoi

ras , e ajudadas vozes , havendo dous Thurifcrarios
,

que inccflantemente eílavaõ inceníando a urna com
ornato, aíIt:yo , c gravidade, aos quaes acompa-

nhava hum Sacerdote Sachriílaõ da Igreja Matriz;

Apenas no fclemne Officio fe chegou ao P;al-

mo Lúudjte, foy tan a a abundância , e p ofuzaõ da

cera , que a impulfos da liberalidade ih dito Pveveren-

^o Vigário repartirão por todo o numerofo auditório

e povo quatro nobres amigos feus
,
que em breve ef-

paqo diíliibuiraõ mais de quinze arrobas delia , naõ

ficando em toda a exteniaõ do templo pcíToa de qual-

.quer condiqaõ , a quem naÕ fe offtrtaíTe vela de libra;

íendo depois de accezas tal a illuminacaõ , e incên-

dio
,
que deixavaõ a perder de viíla as eílrcilas do

Firmamento,

Principiada a Miíla , que cekbrcu o mefmo
Dou-
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Djutor Mithias António Salgado , fe piizeraÕ as

quatro Dignid.iJcs nos quatros ped-ílaes
,
que orna-

vaô nus Cortes do oitavado aquelle luòlaozo Monu-
iTi2nto , oc\\z exiíliraÕ até o Hm da função.

Concluido o facriíicio , íubio ao pui pito aqiiel.

le incanfavcl efpirito , a quem fe a fadiga naõ pode

cortar lhe os paíTos p:\ra o trabalho , foy poderoza a

magoa , e era baílante a cvjfa ,
para Ih^ eabargar

as vozes para os fuípiros. Entre montes de penas , e

entre mares de prantos expôs na dor particular o ízw-

timento commum : no fúnebre elooio ài^ accoens

heróicas , e virtudes do Muito Alto , e Poderozo

Rey FidehíTimo , c Senhor D. Joaõ o V. , íe conci."

]iou aíFedIos ja inclinados para a pena , infundio no

auditório baílantes fundamentos para o aiiivio , cuja
foife na chriílaá credulidade, que devemos ter , de

que gozará por aqnellas o eterno premio da Gloria
,

ou porque , morrendo gloriofo , nos d;:ixou no Au-
gaftiíímo , e F^idelitíimo Rey , c Senhor D. Jofeph

N. Senhor , hum fimilhante Filho, hum fiel Exeni

pio , hum Subílituo , e Sueceiíjr da íua Coroa , das

fuas acçoens , e das íuas virtudes.

Manoel Joleph Corrêa , e ^Ivaren^a*
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^ E Pv M A Õ
RECITADO

Pelo Vigário de S. Joaõ de ElRey , o Doutot

MATHIAS ANTÓNIO
SALGADO,

Nas Exéquias , que fez celebrar ao FideliíHmo
Rev , e Senhor

OAÒV.
2\on recedet vienioriã ejur , ç^í;- novien ejiis requiretur

àgeneratiwiicín generatíoncm
\ Japicniiãín ejas cnar*

rahunt gentes , à" laudon ejuj cvitutiabit Ecdcjia,

Eccl. 39.

I
EGUNDA vez,FideliíI]moIley

'^'
e Senhor D. Joaõ o V. , defun.

topara a noíía íaudade » vivo , e

immortal na noíTa memoria : I\m
recedet mcwcria cias , íegunda vez

venho a efle lugar para ofFerecet

diante deíía fonnbra fúnebre do

vofío throno os extremos da nofla dor. A primeira vez

fubi para , cm nom: derta Villa , do Teu nobihíTirno

Senado , de todo efte povo , vos tributar os afFeclos

roais puros do coracaÕ , com que eíles (ieis vaíTa lios

deraõ mayor preço á magnificência dcs íufírsgios. Ho-
je f^bo a impulíos do meu ainor , a impeno da minha

obriga-
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Obrigação, ea empenho di minha divida: Quem,
como ca , vos devco tanto

,
quando vivo

,
j.i que

naô póJí p3g.ir de outro modo
,
p^gue íentind;yD que

pcrdio ni voííÂ morte. Voiía he , Senhor , eíla Igre-

ja , a quiu como PaJroeyro a devo , e quindo a

Igreja toJa fentiia da voífi perda íe occupa cm per-

petuar na memoria dos íe julos os voííos louvores ; co-

mo podia faltar eíla Igreja
,
que por todos o% tiíulos

he tanto voiTa 1 E!la por mim , c eu em fcu nome fa-

rey , o que faz a igreja toda •, buícarey o alhvio da

magoa ,
qu2 caufou a voíIa morte, nos louvores augu-

ílos , e immortaes da volía vida : 'Laidcm em cnwi'

tiabit K:ck(ia,

Bem íey que alguém condenará como de-

mora culpável o íuípsnjer eu tanto tempo eíle fune-

ral obíequia. Ha pertj de íeílenta di.is que recebe-

mos a notí:ia infauíli da morte do noíio faiidozo"Mo'

narchi. E como íe póJe coitcr t.into tempo, fem que

rerpiralT- a noíli magoa , fem que prorompeíTc nos

cxceflos do fentimento o noíTo amor 1 iNías como fe

engana o difcurío ! lilo n lO foy conter.fe a obrigaqaô

e o amor ; íoy dilatar-íe mais o fentimcnto. Dêmos
tempo ao t^mpo

,
para dar mais tempo ás lagrimas.

Ddatamos eíle publico obfiquio ,
para cflender a

mais dilatada esfera os exceílos da dor. Settenta dias

continuas chorou o Egypto a morte do pay do feu

grandj Vice Rey Jofeph : Flcvit eum JEgyptus fe*

l^tua^inta diebus. E que muito dilatemos nós por ícf-

fenta dias o chorarmos a morte do Pay Soberano do

noílo AugudiíTimo Rey , c Senhor D. Jofeph , da-

do com tanta providencia a Portugal , como Jofeph

ao Egypto .• Joíeph o Primeiro para a felicidade de

Portu-
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Portugal , como íoy o prmieiro jofeph prira a proi-

peridade do Egypio. Mas que digo chorar ? Eu naÕ

venho a chorar morto hum Monarcha gloriofo , a

quem as palavras do nofio thema recommendaõ vivo,

e imiTiortal : JSJ on reccdet memoria eius , ^ nomeu ejus

requiretur à generatione in gcmrationem. O Sy ro ver-

teo : Non deficiet memoria em ufque in (icculum , CT

nomen ejus ohliviom non tradetur à generatione ingene*

raiionem. Saõ Joaõ efcreveo que os defuntos
,
que

com huma ditoza morte daõ principio a huma vida

hemaventurada, entraõ noCeo acompanhados das íuas

obras : Opera enim Uiorum fequuntiir illos. Sua Ma-
geflade

,
que Dcos nos levou , entrou no Cco naõ

fó acompanhado das fuás obras , mas do íeu grande

nome ; das obras como acít^doras do premio ; do

nome
,
que, incluindo no íeu fignificado a graça,

lhe fegurou a poííe da gloria. Sendo iílo tanto , naÕ

he o mais ; o mais he , que as cbras , e o nome ,

que feguiraõ a Sua Magtílade até o Ceo , com huma
íimiihanca de immearidade também ficarão ccmnorco

na terra. ForaÕ cem elle para lhe negociarem a im-

mortalidade na Pátria, ficarão comnoíco para o im-

mortalizarem no mundo. Foraõ com elJc paru o mette-

rem de poíle da eterna gloria , ficarão comnofco para

lhe eílabelecerem huma gloria, que nunca ha de acabar

na memoria dos feculos , e na admiração dos homens

:

Jslon recedet V^c. Sim. Naõ ha de acabar
, porque as

naçoens do mundo , e a Igreja , repartindo entre lios

elogios deíle Monarcha , o faiaÕ immortalem todas as

idades ; as naçoens publicando a fabe™ia , com qtie

governou os vafíallos , a Igreja celebrando a piedade ,

com queengrandeceo amageílade da coroa: Sapientiam

E ems
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ejus enarrahtnt gentes^ CT laudemems enuritiahit 'Ecdcf.a,

E fem advertirmos , temos achado o lenitivo da ncía

dorna perpetuidade da memoria , e na immortalidnde

do nome do noíTo defunto jMonn.rcha o Fidcliffimo Se-

nhor Rcy D. Joaõ o V. Ouvircii^o? o que dizem as

naqoens do mundo , e a Igreja ; ouviremos os acer-í

tos do feu reynado , as maravilhas da fna piedade
;

e acabaremos de entender que o FideliíTimo Senhor

B.ey D. Joaó o V. hc de gloriofa memoria , e im-

mortal ,
pelo que delle publicaráõ as na(joens , e cele-

brará a Igreja : l^lon recedet ^c.

Nada dezeja tanto a vaidade dos mortaes, como
illudir o decreto inalterável da morte com a vida per-

durável da fama , e com a im mortalidade do nome.

Com eíle penfamento levantarão eilatuas , fabricarão

colloííos , erigirão templos ; enganaraõ-fe porém os

mortaes na eleiqaÕ deftes meyos para o fim da imnior^

talidade, a que afpiraraÕ. NaÔ faõ as obras alhêas

mas as próprias , as que fazem immortaes os homens.'

Cada hum com as fuás obras he o artífice da immor-

talidade do íeu nome. O homem ficou mortal pela

culpa , e pelo merecimento he que recupera a imnior^

talidade ,
que perdeo. Ninguém foube melhor eíla

arte que o Fideliflimo Senhor Rey D. Joaõ o V. : a

pezar da morte o relpeitaõ immortal todas as naçoen?;

mas a fua iramortalidade he effeito gloriofo da fabe-

doria , com que governou : Sapkntiam em enarra^

hunt gentes. Naõ ha arte taõ difficultoza como a aite

de governar homens
,
por iíTo nenhuma coufa he taõ

necefíaria aoS Reys como a fabedoria. Bem o conhe-

ceo SalamaÕ^ a quem oíFerecendo Deos dar-lhe o
cjue dezejaíTe , o que pedio para dezempenhar as obri-

gaqoens
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gaqoens de Rey , tby a íabedoria : VoRuuiíli tibi [a-

pientiarji. Até o uieímo Deos era con firmaqaõ deíla

verdade ,
quando nos prometteo a Teu Filho como

Rey , o prometteo como Sábio : ILegnabit Kex , CT

fíipiens ent. Eila fabedoria
,
que reíplendeceo no Rey

immortal da gloria , he a que fez immortal o nome
auguíto do nollo Rey. NaÕ fou eu o que o digo

;

laõ as naqoens todas : Sapientiam ejus ^'c. Reparem:

naô fó louvaÕ a fabedoria do leu governo , mas a

fua fabedoria. Nos Reys huma couía he governarem

com acerto , e outra couía he ler fua a fabedoria ,

com que govemaõ. Houve no mundo outros Mo-
narchas ,

que dezempenharaó no governo as máximas

da fabedoria -, mas a fabedoria
,
que refplendecia no

governo , naõ era fua , era do vaílallo , era do con

lei heiro , com quem repartiaõ o pezo da Monarchia.

Em Babylonia o Rey era Balihazar , mas o íabio era

Daniel. Em Jeruíalem o P^ey era David , mas a labe^

dona do ccnielho eftwwa em Achitofel. Em Egypto

o Rey era Faraó , mas a fabedoria , que felicitava o
império, toda era de Joíeph. Em Portugal fe admi-

rou a excepqaõ deita regra , onde o Rey era taô lá-

bio
,
que os acertos do feu governo todos fe attri*

buiaõ , naõ á íabedoria dos vaílallos , mas á fua ía-

bedoria : Sapicnúam ems. Eíle era o Balthazar , e o
Daniel , o David , e o Achitofel ; elle era , o que

governava como Faraó , e o que fabia como Jofeph:

por iílo os louvores
,
que merecia a fabedoria do feu

governo , fem íe repartirem co m os vaíTállos , todos

çraó léus : Sapientium em, Aífim como a íabedoria

teve lugar taõ diflinto no ícu íhrono , também pro-

curou_ que dominaííc no feu Reyno ; para efie ilm

Eh iníti-
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inílituio a Academia Real da Hiíloria , de quem foy

Protector , e Mecenas , e íerá gloriofo aíltimpto.

Efle meímo dezcjo mnnifeílou nos dous clauílros reli-

giofos , c]iie fundou em Mafra, e nas NecelTiuaJes,

aonde cílabelcceo outras tantas caías de íabeduria.

Como conhecia que as livrarias faõ as oílicinas , em
cjue a fabedoria coíhima pohr os engenhos , e aper-

feiçoar os fahios , o feu mayor eíludo foy ajuntar Bi-

bliothecas. Para confljtuir o íeu palácio palácio da íl\.

bedoria, cornou de huma Bihliotheca taõ magnifica,

como quem a ajuntou. A Mafra , e as Necelfidades

,

que fundou , também enriqueceo com livrarias co«

piofas. Na Univerfidade de Ciimbra mandou fabri-

car huma Bibliotheca publica taÕ magnifica
,
que em

tudo correiponde á grandeza daquelle empório das le-

tras. Até nos eíludantes de S. Antaõ fez Sua Mageí-
tade publico o amor

,
que tinha á fabedoria : para os

promover na íciencia lhe mtroduzio novos efumulos

no certame , e lhe fez huma occulta , e fuave força

com os prémios. Coníignou rendas para que duas ve-

des no anno le pubhcaííem compcfiqoens , deuinani

zofe aos vencedores proporcionados prémios em to-

das as clafles. Por efle meyo vio Sua Mageflade o
íeu Reyno taÕ povoado de fabios

,
que no feu tempo

teve a fabedoria em Portugal o feu império. A fal^e-

dória para engrandecer a lua gloria dizia por boca de

§abJo : Ver me ILe^es ref^nant , que por íeu meyo
reynavaõ os Soberanos. Em Portugal teve eíla divi-

da proporcianada fatisíaqaÕ : a fabedoria fez reynar o
Monarcha , e o Monarcha fez reynar a fabedoria:

A fabedoria o pôs no throno , eelle collocou a fabe-

doria no throno , era que o pós. Deícrte que ao

X mef-
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meímo tempo que a íabedoria o bando para todos os

Reynos do mundo repete gioriofa : Ver me Kcges re-

gnant ; olhando para o ncfio Reyno , e para o nof-

fo dcíunto Monarcha pode confeííar agradecida : Ter

Il.egem regno. Mas le ella foy taó exaltcda pelo

Rey no feu Reyno , ella exaltou tanto no mundo ao

noílb Alonarcha
,
que por todas as natjoens he cele-

brada a íua íabedoria : ocipientiam eíus.

Teve o noílb Mrnarcha íabedoria , mas a íua

íabedoria teve por credito íer huma fabedoria bema*

venturada, por fe applicar ao foccorro dos pobres; que

eíTa he a íabedoria bemaventurada na opinião deDavid:

Beatus
, qui intelltgit fuper egenum ,

cr pauperem. Deos

deo ao noílo Í^Ionarcha naÕ fó a íabedoria , mas as

riquezas; podendo repetir o nofío Soberano : Venenint

mihi omnia lona pariter cutn illa j
porém elle para fe

dezempenhar com Deos beatificou a fabedoria , reíli-

tuindo liberalmente a Deos as riquezas que lhe deo ,

pelas maõs dos pobres. Naõ ha em todo Portugal

Communidade Religioía , nem houve neceíTidade pu'

blica , a quem o noílo Monarcha naõ íoccorreíTe cora

maõ taÕ larga , como fun. Diga o Campo Mayor abra-

zado comdezaílre violento. Diga o Lisboa na epide-

mia , que no feu tempo padeceo. Diga o a Provincia

de Alen-Tejo na eílerilidade continuada , queexperi*

mentou por alguns annos , onde Sua M^^geílade a

huns deo o íoccorro , a outros o remédio , e a toí

dos fupprio a falta do neceíTario. E que diraõ os mais

vaílallos , a quem Sua Mageílade foccorreo nas mais

urgentes neceíTidades ? NaÕ he precizo que digaÕ mais

do que diziaõ as fuás lagrimas todas as vezes que Sua

Mageílade fe via era perigo de vida , que foraõ Uiui-

tas
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tas , chorando todos a fua falta , naõ fó como Rey

,

fenaÔ como Pay. AíTim fez o noílo Monarcha bema.

venturada a fua íabedoria applicando a ao fcccorro

dos neceílitados : E^atus
,

qui intclligit fuper cgcmim

^ pMpcrem. Mas fe a fua íabedoria foy bemaventu-

rada por dar aos neceíTítados o foccorro , de que ca-

reciaÕ , também foy bemaventurada por dar aos feus

vaflallos o raayor bem. E que bem fera eíle ? He
aquelle

,
que de continuo pedimos a Deos : Da pa-

cem Domine in ãíehus míins. Foy a paz
,
que Dcos

nos concedeo por mevo da íabedoria do nolío Monar-

cha. Elle foy o primeiro cuidado de Sua Mageftade,

apenas occupou o throno , concluir os ajuíles da paz

e confervá-Ia. Tudo teve o eííeito dezejado; porque ef-

tipulada a paz com Caílella , e França
,
que no princi;

pio de feu reynado eílavaõ em campo contra Portu-

gal , a paz
,
que eílabeleceo , foy huma paz firme , e

perdurável. O Real Profeta David , faíhndo do rey-

nado de Chriflo feu filho , difle , faria gloriofo o feu

império com abundância da paz : lu diehus cjus ahin-

ãantia pacís. Eu bem fey que os Monarchas do mundo
aíTim como reprezentaó a Deos no dominio

,
que dei-

le recebem , também faõ huns Deozes pequenos cá da

terra , e como taes filhos finguhrmeníe do AltifFimo-,

affim o reconheceo o roeímo David : Ego ãixi , dii

eflis y^ filii Excc/fiomnes, Porém entre todos os Reys

fe diílinguio o noíío Monarcha , como fíiho do Altií-

fimo
,
que ao feu império communicon Deos aquelía

abundância da paz promettida no império de íeu Filho:

In ãiehus cjus ahundantia pacis. OdoatiííimoLeblanch,"

explicando efla abundância de paz , efcreveo ; Vax

coploíijfum , ^ nuxims diutm-nay Huma paz copio-
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fiíTirna, hua paz,que fe eílende pela ferie dilatada dos té.

pos. E naõ he eíla a paz
,
que fe vio em Portugal no

tempo do nofTo Soberano ? Toda Europa ardendo em
guerra , todas as Monarchias inquietas , e algumas

afíoladas com as levas , com as campanha? , com
as batalhas , com os tumultos da guerra ; e Portugal

logrando a abundância da paz
,
que lhe communicava

o feu Monarcha : In diehus ems ahundantia pacis.

Huma íó guerra confervou o AuguíliíTimo Senhor

Rey D. Joaõ o V. , e foy dentro no feu Reyno
;

era a guerra
,
que fazia aos crimes , e aos delinquen-

tes : porém como neíla guerra refplendecia o exercí-

cio da juítiça , eraõ novos vinculos , com que firmou

a paz
,
que nos dava : Jufiitia , ^ pax o/culat^e funt.

Bem conheceo Sua Mageftade a fympatia
,
que entre

fi tem eílas duas virtudes
;
por iílo buícou na paz a

adminiftraqaõ da juíliqa. Eíle foy hum de feus ma.

yores cuidados , como o primeiro que devem ter os

Monarchas. Efcolhia para os tribunaes os miniílros

mais incorruptos. Naõ permittia que os grandes, e

os poderozos entende ílem eraõ privilegiados para a ob-

fervancia das leys ; taõ attento fempre ao fiel da ba-

Janqa da juftiqa, que íe no feu tempo fez lembrar o im-

per o do Filho de Deos pelo attributo da paz , naõ

menos o reprezentou na inteireza da juílica : In die-

hus ejus jujiitia , ^ ahundantia pacis. Prerogativas

taõ fingulares , que publicadas no mundo pelos eccos

da fama , de tal forte excitarão os aílombros das na-

í;oens
,
que todas com acclamaqaõ uniforme engran»

decem a fabedoria do íeu governo : Sapientiam ejus

enarralunt gentes. Ficando por eíle modo o Fidelif-

fimo Senhor Rey D. JoaÕ o V^ de gloíioía memoria
pela
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pela itnmortalidade do feu nome ; Is^on reccdet mC'

moria ms ^c.

Et íaudem ejus enmtiaUt 'Ecck/ia.

Mal podiaÔ faltar os louvores da Igreja a hutn

Monarcha
,
que com tanto defvélo cuidou nos aug.

mentos do Culto Divino , na perfeição das cerema.

nias Ecclefiaílicas , e em enriquecer , e levantar al-

tares , e templos ao R-ey do Geo. Mas que louvores

diz a Igreja deíle Rey \ Diz o mefmo
,
que eflaÕ di^

zendo o ouro , a prata , os bronzes , os mármores

as pedras preciofas
,
que Sua Mageílade otíereceo a

Deos nos templos com liberalidade Real. Diz que

foy hum Rey pio , hum Rey Catholico ; hum Rey
exemplar do zelo , da Fé , e da ReljgiaÕ : em fim,

hum Rey dado fingularmente por Deos para augmen»

to da divina gloria , e para utilidade da Igreja. Eter-

no ficara o feu nome , e a íua memoria nos annaes do

Vaticano. Alli fe lerá, para exemplo dos Reys Calho-

licos , a veneração , o amor , e o refpeito
,
que teve

á Igreja , e a feus Paílores. O titulo eílimabiliíTimo

de filho da Igreja he hereditário nos Reys dePortugal,

depois que o Padre duas vezes S. Pio V- o deo aonof-

fo íaudozo Rey D. Sebafliao. Mas o ncfío Monarcha

o fez tanto feu , como íe naÕ fora herdado , accrefcen^

tando ao nome de Filho o titulo glorioío deFideliííimo

com que o íuprcmo Paílor da Igreja engrandece© a

fua piedade. E na verdade em todas as occafioens fe

portou fua Mageílade como Filho FideliíTimo da lííre-

ja. Dos filhos
,
que em Chnfto gerou , dizia S. Pau-

lo que por fieis eraÕ a fua coroa : Vos eíiis corona viea.
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Deíle filho Fideliííimo pôde dizer o mefmo a Igreja

,

que he a lua Coroa
,

pois para firmar na cabeí^a do
Paílor Supremo a Tiara lhe accrefcentou com as íor?

qas navaes do feu Reyno maiáhuma Coroa. Ja fa.

bem quero dizer que , implorando o Summo PoiUi-

fice foccorro de Sua Alageílade contra o Turco
^

que com buma poderofa armada ameaçava a ultima

ruina á Cabeqa da Igreja , Sua JSIageílade lhe man-
dou hum foccorro taõ recopilado

,
que íendo íettc os

navios , de que conílava a armada Portugueza , íe

lhe fizermos a conta pela arithmetica do valor , acha-

remos era huma armada comporta de milhares de va-

hs. AíTim o deve confeflar o mundo , o qual com
inveja , e alíombro vio que bailarão 2S Quinas Por-

tuguezas para eclipfar o orgulho infiel da Lua Otho-,

mana. Retirou-fe deílruida a armada dos Turcos:

Ficou a viòloria pelos Portuguezes, que tiveraõ a

gloria de engrandecer a Tiara da Igreja com mais eíla

Coroa. Quando Pedro no Horto queria defendera

Chriíío , naÔ acceitou Chriílo a defenfa , dizendo

que para ifio tinha no Ceo a milicia dos Anjos : An
nejcis -pofum rogare Vatrem meiím , ^ exhihebit mihi

"plulquam duodecim legiones Angeloniml VejaÕ a glo-

ria dos Portuguezes. A Chriílo querer íer defendido

no Horto, naô admittiria os Apoílolos , porque ti-

nha Anjos. Mas para Chrifto , e Pedro íer defendido

no íeu Vigário , e Succeííor , naõ fe vale da milicia

dos Anjos, e quer os foldados Portuguezes.Ja houve, e

foy o principe dos Pregadores
,
quem interpretaííe a

favor dos Portuguezes , dando a conhecer no mundo
por meyo das Conquiflas o nome de Deos , a profe-

cia de Izaias ; lU Angelí veloces, NaÕ duvido Ícra5

E como



4 a Sermão,
como Anjos ha propagação da Fé os Portuguezes

;

mas também he certo encherão as vezes de Anjos,

defendendo a Chriílo no feu Vigário. O certo he
,

que Chriílo , no caio que quizeíle ler defendido , ha-

via de pedir ao Pay os Anjos ; e o Vigário de Chri-

ílo para fer defendido dos inimigos de Deos pedio o
foccorro a eíle Filho FideliíTiroo. Eíla gloriofa acçaÕ,

com que eíle Filho dezempenhou o titulo de FidellíTi-

mo , fuílentando a Cabeça da Igreja na alteza, que lhe

era devida , fervio também de manifeítar a uniaÕ in-

tima do amor ,
que com eila tinha. O Divino Efpo-

zo
,
querendo louvar o pefcoqo da Elpoza , que em fi.

gura era a Igreja , fe valeo da fimilhança da torre de

David , toda guarnecida de efcudos , e armas ; Turrit

David coílum tuum , mille clypei pendent ex ea , omnis

ormaturafortium, Similhante á torre de David o pef-

coqo da Efpoza ? E com que penfamento ? Direy o

que entendo. Naõ he o pefcoqo na íymetria do corpo

o mais unido a cabeqa ? Naõ ha duvida. Naquelle

formofo compoílo da Efpoza naÕ fe reprezentava a

Igreja ? Todos o fabem. Agora notem : A torre de

David foy deítinada para defender a íantidade do Siaõ

figura da Igreja , dos infultos atrevidos dos Jebuzeos,

que eraõ os infiéis daquelle tempo. Tudo difle o dou-,

tiíTimo Gislerio : ExtitiJ/e vero turrim hanc maxime

Ipeãabilem , ut ab expulfis Jehuzeis tutam lervant ar»

€em Sion. Quer pois dizer o Efpozo
,
que quem com

uniaõ mais intima eftá unido á Cabeqa da Igreja , he

quem fabe dezempenhar a gloria da torre de David
,

defendendo o SiaÔ da Igreja dos aílaltos dos infiéis.

Naõ ha duvida que todos os Reys Catholicos faÕ

iTiembros da Igreja , mas quem occupava o lugar do
pef-
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pefcoqo ; como mais unido á cabeça , foy o Filho

Fjdeliffimo da Igreja o Senhor Rey D. Joaó o V.
Nas lette náos , com que focorreo a igreja

, pôs em
campo fette movediças Fortalezas , e naquclla occa^

fiaó os Caílellos
,
que cercavaõas Quinas nas bandei-

ras de Portugal , eraõ outras tantas torres de David

para a defenía da Igreja : mas por iíTo o noílo Monaci

cha manifeíla mais intima uniaõ com a cabeça daígre^

ja. Bem íey
,
que naquejle conflidlo também fe vjrao

as armas dos outros Filhos da Igreja , todos valorofos^

e alentados : JSí omnn armatura fortium. Mas quiz a

Providencia que elle , aíFugentando os infiéis
^
que

fe oppunhaõ á Igreja , aííimilhaíle a gloria da torre de

David triunfando dos Jebuzeos : Ab expulíis Jekifeis

CTíT. Para que aíTim conheceííe o mundo
,
que eíte

Filho Fideliflimo no corpo myílico da Igreja repre<.

zentava o myílerio do peícoqo , por fer o mais unido

á Cabeça da meíma Igreja : Turris David ^c.

Mas deixemos ja de admirar eftas acçoens da

piedade do Fiiho FidcliíTimo da Igreja , em que fe

reparte a gloria entre a piedade , e o valor , entre o
zelo da religião , e a valentia ; centremos a ouvir a

quellas acçoens do noíío Mcnarcha , que a Igreja

publica , todas filhas da foa piedade. A devoção àeÇ^

te grande Rey íó pôde ter fimilhança com a fua fé. A
recreação para elle mais goíloía era o vir á tribuna af-

fiílir aos Officios Divinos ,
procurando que em todos

íc praticaílem com exadla perfeição as ccremonias da

Igreja , era que era peritiííimo. A fua Patriarchal era

todo o feu amor. Alli fe achava aífiílindo na tribuna

a todas as horas do coro ; Uõ pontual nefla aíUflen-

cia ,
que nenhum MiniAro do Altar

,
por mais que íe

F i.i diíliot
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diílinguide na rezidencia , lhe levava a prima7ia. O
mais he

,
que nem nos últimos annos da fua vida foy

baílante a enfermidade para lhe fazer interromper eíla

aíTiílencia , antes quanto mais íe via opprimido da

enfermidade , entaó buícava no Aiithor da vida o a! li-

,vio. Neíla matéria admirei hum fuccefio
,
que , ain-

da que o naõ poíTo canonizar por milagre , nas fuás

circunftancias parece exceda as forças da natureza.

Huma das occafioens , em que aquelle íaíal acciden-

dente aflakou a Sua Mageflade , fe vio em perigo

taÕ evidente
,
que íe publicarão preces era toda Lií-

boa. No fegundo dia das preces eíleve Sua Mageíla-

dc tanto ás portas da morte
,
que íe valerão os Mé-

dicos do remédio violento das íarjas para o livrarem

do perigo. No terceiro dia das preces, ao mefmo temi

po que toda Lisboa eílava cuidadoza , e aíTuílada

com o perigo do feu Soberano ; ao mefmo tempo que

a Santa Igreja Patriarchal multiplicava aíFeóluofas

rogativas pelo feu Auguílo Fundador , appareceo de

repente Sua Mageflade na tribuna acompanhando as

preces
,
que fe fa^iaõ pela íua enfermidade com acção

de graqas
,
que vinha render a Deos pela fua melhoria.

David , aquelle piedozo Rey taõ empenhado no
Divino Culto , dizia viera dar ao templo infinitas gra-

ças ao author da vida pelo livrar das portas da morte:

Exaltas me de portis mortis , ut aununtiem omnes lau»

ãationes tuas in portis fi/i^e Sion. VejaÕ a diferença
,

que faz David ao nofío Rey. David primeiro o livra

Deos das portas da morte , e depois he que vem ao

templo a dar a Deos as graças pelo livrar da enfermi-

dade. O Senhor Rey D. JoaÕ o V. , ao mefmo tem-

po que eílava ás po. tas da moite
,
por eílas meímas

portas
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portas entra no templo para agradecer a Deos a vida.

Quando os Mmiítios da Igreja oííerecem preces pela

fua enfermidade, aparece no templo a dar as graças

pela melhoria. Por efle modo extraordinário n anifel.

tou Deos quanto lhe agradava a piedade defte gran-

de Rey , concedendo-lhe a vida com taõ particular

cuidado para lhe continuar os obfequios. Porém eíle

mefmo cuidado de Deos me dá fundamento a hum re-

paro ,
que entendo lerá de todos. Reparo em Deos

condenar a huma enfermidade taõ prolongada hum
Rey piedozo , a quem com taõ declarado empenho
concede a vida. Dá mayor forqa ao meu reparo hum
fucceílo da Efcritura. A dcença

,
que na Efcriíura

pôde ter alguma fimilhança com a do noíío faudozo

Rey , foy a de Ezechias. Enfermou ElRey Ezechias,

e enfermou como o noílo Soberano
,
porque de am-

bos foy mortal a enfermidade : jEgrotavit Ezechias

ujque ad mortem. Hum , e outro coníeguio a laude

miiagrofa por meyo de lagrimas. Ezechias por meyo
das muitas

,
que elle meímo chorou , o noíío Mo-

narcha por meyo das lagrimas de íeus voflallos
,
que

com rogativas
,

procifloens , e preces alcançarão pa-

ra o feu Rey a faude dezejada. P.ua a melhoria de

Ezechias contribuio hum prodígio do relógio de A-
chaz

,
que ellava no palacjo

,
que por efia maravi-

lha fe manifeílou a expreíla figura de Maria May de

Deo?. Tudo diíTe Mauricio de Vita Probata ' Ma-
na Horologium , ad cujus decimam Imeam rccerfus efl

foi Juflití£.. iit fanaretur homo. A m-ejliona de Sua
Mageftade também foy benefício da May de Deos :

poisa Senhora das Neceíridades,que em Palácio lhe aí»-

íiftio , reconheceo o noíío Monarcha dever a vida.

F iii Entre
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Entre tanta fimilhança acho daparte da melhoria humà
grande differenqa -, porque a Ezechias dilatou Deos a

Vida por mais quinze annos , ao noflo Monarcha lhe

concedeo a vida pouco mais de oito. Ezechias teve vir

da y que na realidade foy vida, porque confeguio íaude

perfeita ; o Senhor Rey D. Joaõ o V. teve tai vida;

que mais ie lhe pode chamar ou enfermidade fucceífi-

Va , ou morte prolongada.

Ah Deos , e que occultos íaÔ os voílos juizo?

!

Os homens ,
pondo os olhos neíles dous Monarchas ,

os reconhecemos os mais fimilhantes nas acçoens da

piedade , e do zelo. Ezechias deílruio os ídolos , e

4. Pvcg. fez guerra aos Idolatras : Viílipavit e:ccella , contrivit
2S.4,8i,

ji^i^ijis^ ^jpfg percuffit VhihfÍ£os» E iílo mefrao exe-

cutou na índia o noflò Monarcha , coroando a Efta-

tiia de pacifico com os triunfos da Idolatria. Ezechias

foy o reparador do Divino culto em Ifrael. Sua Ma-
geítade o promoveo no feu Reyno. Ezechias abrio

novamente o templo. O noflo Monarcha fundou de

novo muitas Igrejas. Ezechias cuidou em reflituir ao

templo os S:icerdotes , os Levitas , e os Cantores
,
pu-

rificando com todas as ceremonias a caía de Deos. O
Senhor Rey D. JoaÕ o V. fagrou templos, e alta-

res em grande numero , e na Caía
,

que conlagrou a

Deos na fua Patriarchal , lhe oííereceo naõ íó Can.

tores exquizitos convocados com defpeza exceíTiva

de todo o mundo , mas hum numero extraordinário

de Miniílros taÕ condecorados pelos feus naícimentos,

pelas íuas letras
,
pelas honras

,
pela dignidade , e

taÕ abundantes de rendas
,
que nelles fe manifefla bem

a grandeza de feu Real animo. Ezechias convocou o

íeu povo para celebrar a Palchoa do Coídeiro com a

fa.
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folemnidade dos Ázimos : Miíit mmtm aã populum

convocanãum , Vhajc cekhrnns ctim Azimorum folemni-

tate. Eícreveo o doutifllmo Merz. Sua Mageítcide

procurou tanto o culto do Corpo de Deos , figurado

naquella lolemnidade
,
que convocou toda a íua Cor-

te , e as fuás vizinhanças para formar hum triunfo taõ

magnifico , e glorioío
, que fofie digno da Mageíla-

de Divina , a quem íe oíferecia , e da humana
,
que

o coníagrava. Finalmente, Ezechias louvava a Deos
todos os dias entoando Plalmos no íeu lanto templo :

Tfalmos noflros cantahimus cunãis diehis vit£ noíir£ in

domo Dowini, E Sua Mageftade naó íó afílília na

Cafa de Deos todos os dias , ouvindo os Pfalraos
,

que em louvor de Deos fe entoavaÕ no coro , fenaõ

que particularmente rezava o Officio Divino todos os

dias com raro exemplo de devoqaÕ , e piedade. A'
viíla deíla fimilhanqa

,
que o Senhor Rey D. JoaÕ o

V. teve com Ezechias
,
quem naÕ diria que Deos

movido das noílas lagrimas , e da piedade deíle gran-

de Rey , lhe concederia huma vida taÕ profpera , e di-

latada por tantos annos como a Ezechias ? Mas naõ

foy aíílm , como entendemos ;
porque a vida lhe

foy íó concedida por oito annos , e lhe foy otorgada

com a peníaõ de huma enfermidade continua , e diu-

turna. E com que providencia aíTignaria Deos efte

decreto ? Se os abifmos ineícrutaveis da Divina labe-

doria fe podem de longe reverentemente inveíligar

,

eu diílera que aífim o determinou Deos para íazec

dous benefícios. Hum ás Almas fantas do Purgatório;

outro á alma de Sua Mageílade
,
que , como pia-

mente cremos , hoje o goza. Era Sua Mageílade o

mais fignalado bemfeitor das Almas do Purgatório
;

couces
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concedeo Deos a vida a Sua Mageílade , e ahi fez be.

neficio ás Almas do Purgatório, porque lhes prorogou

mais o tempo dos íuíFragios. Deo a Sua Mageílade

huraa vida por oito annos , mas penalizada , e niíío

confiílio o beneficio da lua alma. Quiz Deos que fa-

tísfizefle pela pena temporal do Purgatório correípon-

dcnte ás culpas com os facrificios quotidianos
, que

ofTerecia pelas Almas do Purgatório , e com o purga-

tório
,
que defte modo padeceo em oito annos de eii-

fermidade
,

pudefle por msyo de huma morte bema-

venturada voar a poíTuir o eterno defcanfo na vida de

Deos. Parece-me que Salamaõ no livro do Ecclefiaf-

tico nos deixou myíleriafamente deícrita eíta felicida-

pcci. II. de do noíTo glorio fo Rey : Mitte panem tuumfuper
^•**

tran/euntes aquas
,
quia pofi têmpora multa invemes

illum. Da partem jeptem , necnon ZT oão : quia ipio-

ras f
quidfuturam fit maU faper terram. Lança o teu

paõ fobre as agoas , que pafTaõ , e depois de muito

tempo o acharás. Offerece fette , e também oito ,

porque naõ conheces os males
,
que eílaõ para vir

íbbre a terra. Pode haver texto mais enigmático ?

^% Porém íe fizermos reflexão na vida do Senhor Rey D.

JoaÔ o V. , nos fera fácil addivinhar o enigma. Nas
letras fagradas pelas agoas fe entendem as tribulações,

por i(To muitos intrepretes com Alapide explicarão por

eílas agoas as penas áo Purgatório , e pelo paõ o paÕ
fagrado , e confagrado

,
que no (acrifício da MiíTa

Alap.lbi. ^s oííerece em lufFragio : Ahqui , diz Alapide , Ver
aquas tranfeuntes intelligunt animas in purgatório de-

tentas ,
quaíi íiic pro eis jubeat efundere... fufj-ragia.

E(la hs a razaõ , com que nos diz o Ecclefiafles
,
que

depois de muitos tempos acharemos eíle paó
,
porque

de-
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'depois do tempo da vida he que principalmente fe co*

lhe o frudo dcfles fuffragios. Toda a duvida confiíle

naquelíe : Septem , necnon cr" cão. Rabi SalamaÕ
com outros , allegados por Alapide

,
pelo fette enten-

dem os íette dias da íemana : Ver feptem intelligunt

feptem dies leptiman£
,

quaíi dicat , quotidie date ele-

emofynam. Como íe difíera : dai efmóla , offerecei

fuffragios todos os dias da femana
,
que aílim vos li-

vrareis das penas da outra vida. AiTim interpreta S.

]eronymo citado por Alapide as ultimas palavras do
texto : Ignoras CTr. , affirmando que aquelles males

ameaçados íaÕ as penas da outra vida. Tudo efiá bem
explicado , todo o traballo he explicar o necnon V*

oão. Porém para jíIo naÕ neceííito de outro interpre.'

te mais que o mefmo fucceíTo. Parece que o texto

íoy talhado para Sua Mageílade , e por iíTo até aqui

fe naõ achava cabal interpretação áquelle oito
, por-

que a interpretação dos oito fó fe havia de achar nos
oito annos

, que Sua ^Mageílade padeceo a vida , ou
viveo Iu<S\:ando com a morte. O Senhor Rey DJoaô
o V. feguindo o coníelho do Ecclefiaíles , lançou o
feu paõ íobre as agoas

,
porque offereceo nos facrifi.

cios o Paõ da Euchariítia , o qual
,
pela veneração ,

que lhe teve , e pelo culto fmgular
,
que lhe confa-

grou , ficou por antonomazia o íeu paõ r Mitte pa\

nem tuwn ^c. Todos os dias ofíereceo efles fuffragios

para encher o fignificado myfteriolo no numero 7. re-

commendado no texto : Per feptem inteUigiint ^d
Nos dias dos íuffragios encheo o fignificado dos fette,

e nos annos da enfermidade o numero myíleriofo dos

oito : 7)ã partem feptem , necnon CT oão. Defle modo
ajuntando o purgatório de oito annos aos fuffragios,
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:

que offerecia pelas benditas Almas do Purgatório to-

dos os dias, fe livrou daspsnas di outra vida taõ temo-

rozas : Quia ignoras quidmalí futuram íit fuper terram.

Toda eíta felicidade lhe confeguiraõ as acçoens de

piedade ,
que exercitou , e por ilFo a Igreja o engran-

dece ittimortal na piedade: Laul^m ejus enuntiabit

'EccUíia,

Vivei pois , Fideliífimo Senhor , vivei , e rei-

nai ; em hum , e outro mundo Rey ; em hum , e

outro mundo depois da morte immortal. Na terra im*

mortal pelas vodlas acçoens ; no Ceo immortal pelo

voíTo merecimento. Na terra immortal com a aífi-

ílencia
,

que tiveíles de Deos no voílo throno
j

no Ceo immortal aíliílindo ao thono de Deos. Na
terra immortal pela fabedoria , com que governaftes

o voíTo reyno ; no Ceo immortal pela fabedoria , com
que adquiriíles o reyno de Deos. Na terra immortal

pela piedade com os homens ; no Ceo immortal pela

mifericordia de Deos. Na terra immortal como Rey
Fidehífimo , no Ceo immortal como fervo fiel. Na
terra immortal pela paz , em que coníervaftes o voíío

reyno ; no Ceo immortal p^la paz , em que defcan-

(çais nefle reyno bemaventurado
,
que ja he voíío.

'K.cquujcat tn pace.
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